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Bericht van de secretaris.
Beste leden van de EVvV.
Op het moment dat ik dit schrijf, op vrijdagavond 28 mei 2021, kregen
we de bevestiging door premier Rutte en minister de Jonge: er komen
versoepelingen aan voor een flink aantal beperkende maatregelen.
Veel was al eerder ‘uitgelekt’, maar nu is het zeker.
Eerlijk gezegd ben ik het wel een beetje zat ook. Nou zijn er ergere
dingen in de wereld en je probeert er het beste van te maken maar het
blijft toch onnatuurlijk, die beknotting van je vrijheid.
De laatste keer dat we met een mooi aantal leden bij elkaar waren was
op de ALV van 24 juni 2020! Daarna zijn alle pogingen om iets te
organiseren op niets uitgelopen; ledenavonden, lezingen, de TT,
een ééndags keuring. Niets kon er doorgaan.
Daarna is er een ‘Beoogd Rooster’ gemaakt in de hoop dat we in maart
2021 konden starten: ook niets van gekomen.
Maar nu, in de maand juni 2021 gaan we ‘versoepelen’ en is er weer
meer mogelijk.
We durven het nu aan om weer een ledenavond te organiseren, wat
dan tevens ook een ALV zal zijn.
Woensdag 23 juni komen we bij elkaar in de Markerkant 10-50.
Om 20.00 uur starten we met een ‘formeel’ deel van de avond -dat
moet even gebeuren- waarna we alle gelegenheid hebben onder het
genot van een hapje en een drankje elkaar bij te praten.
Natuurlijk houden we ons aan de dan nog geldende regels.
Tijdig ontvangen jullie alle noodzakelijke stukken voor de vergadering.
We zien er naar uit.
Hartelijke groet, Piet Stigter

secretaris

Onze Facebook-pagina
U weet natuurlijk dat onze vogelvereniging een eigen Facebook-pagina
heeft die is te vinden onder:
https://www.facebook.com/groups/714891312522295/?ref=share
Het is logisch, dat u als lid van onze vereniging ook lid wil worden van
onze eigen Facebook-pagina. Zodat u al het wel en wee van uw
vogelliefhebberij kunt delen met iedereen, die Facebook bezoekt.
Wie bekend is met Facebook, weet hoe een aanmelding gebeurt.
Voor degenen, die hiermee onbekend zijn, wijst de pagina de weg.
Komt u er toch niet uit? Neem even contact op met Henk van de Brug.
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Vogelmest als peilgraad
Vogelmest als peilgraad voor de gezondheid van de vogel
Door: A. Lemmens
Als een vogel ziek begint te worden is hij inactief, daarna gaat hij al
snel dik zitten, zijn veren zet hij op om zo min mogelijk warmte te
verliezen. De volgende stap in het ziektebeeld is dat hij met de kop in
de veren gaat zitten. Het ziekteproces is nu al ver gevorderd, vaak niet
meer te herstellen. Om het ziek worden op tijd te kunnen ontdekken
en op tijd maatregelen te nemen, is het noodzakelijk om de ontlasting
van de vogel regelmatig te controleren.
Aan de mest van de vogel kunnen we zien of een vogel ziek is of niet.
Waar moeten we bij de ontlasting op letten?
Wat zijn veranderingsbeelden van de ontlasting?
De ontlasting of mest van een vogel bestaat uit drie gedeeltes.
– Mest, bruinachtig tot groenachtig van kleur in vaste vorm.
– Urine die bestaat uit – urinekristallen wit tot witachtig geel van kleur
– vloeibaar gedeelte doorzichtig en kleurloos.

De kleur en de vorm maar ook de hoeveelheid van de ontlasting wordt
door verscheidene factoren beïnvloed, o.a. door de soort vogel, het
tijdstip van de dag, wat er gevoerd wordt en hoeveel voer er gegeven
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wordt, de hoeveelheid die gedronken wordt en de voortplantingsactiviteiten.
Bij zieke vogels wordt de ontlasting of mest beïnvloed door:
infecties, parasieten, aandoeningen aan de darm, vergiftigingen,
defecten aan nieren, alvleesklier of door verkeerde voeding.
Door dagelijkse controle van de ontlasting/mest, zijn veranderingen
tijdig waar te nemen om snel in te kunnen grijpen bij ziekte.
Vroegtijdig ontdekken dat er iets niet goed is blijkt vaak van vitaal
belang. Ingrijpen in een later stadium van de ziekte betekent meestal
de dood van de vogel.
Bij veranderingen van de ontlasting/mest raadpleeg een dierenarts
zodat de medicatie op het ziektebeeld kan worden afgestemd.
Het is een te complexe materie om hier zelf mee te gaan
experimenteren.
Welke veranderingen in de ontlasting/mest zijn voor ons
waarneembaar.
Bij echte diarree wordt er geen echte ontlasting/mest gevormd.
Vaak zitten er gasblaasjes in de ontlasting/mest die duidelijk
herkenbaar zijn.
Stinkende ontlasting/mest is ook een indicatie voor diarree.
De kleur van de ontlasting/mest verandert dan ook vaak in groen of
geelachtig. De oorzaak is dat vaak, bacteriële infectie, virusinfectie,
schimmelvergiftiging of parasieten.
Andere zaken die kunnen voorkomen in de ontlasting/mest;
Parasieten komen ook in de mest voor. Ze zijn met het blote oog vaak
niet waarneembaar. Bij een heel sterke besmetting kunnen wormen
met het blote oog waar genomen worden. Meestal is microscopisch
onderzoek nodig om parasieten of de eieren hiervan te kunnen zien.
Onverteerde voedselresten, dit is een alarmsignaal dat duidt op een
ziekte in krop, darmen of maag. De vogels vreet veel, maar kan het
voedsel niet verteren en verlaat het lichaam in de zelfde vorm als het
opgenomen is. Het gevolg is kracht- en gewichtsverlies. De conditie
gaat zienderogen achter uit. Dit duidt meestal op een infectie met
megabacteriën. Hierbij moeten we verschil maken tussen de vaste
ontlasting/mest en de vloeibare afscheiding de urine.
Laat vooraf duidelijk zijn dat niet elke verandering in de ontlasting/
mest tekenen hoeven te zijn van ziekte. Veranderingen kunnen ook
ontstaan door verandering van voeding.
Als we veranderingen constateren moeten we ons steeds afvragen wat
we de vogels te eten hebben gegeven de dag er voor.
Hebben ze de dag er voor veel groenvoer gehad, dan zal de ontlasting
groener zijn dan anders.
Hebben ze rode bessen gehad dan zal de ontlasting/mest roder zijn
dan anders.
Kleur veranderingen van ontlasting/mest, die wijzen op een
ziektebeeld;
Donker of roodachtig bruin ontlasting/mest;
Als de ontlasting/mest donker of roodachtig bruin is, kan dat een teken
zijn, dat er bloed in zit. Bloed uit het voorste deel van de darmen,
wordt door de darmen aangetast en kleur dat donker tegen het zwart
aan. Als het bloed uit het laatste deel van de darmen afkomstig is, dan
is de ontlasting/mest rood tot roodbruin van kleur.
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De oorzaak kan veelzijdig zijn; verwonding door zaken die niet in de
voeding thuis horen, zware bacteriële infectie, besmetting met
darmparasieten.
advertentie

Geel tot groenachtige ontlasting/mest;
Deze kleur geeft aan dat er iets met de lever aan de hand kan zijn.
De oorzaak kan liggen in een ontsteking van de lever door bacteriën,
virussen of darmparasieten.
Bleke grijsbruine ontlasting/mest;
Deze kleur en een grote hoeveelheid ontlasting/mest geeft aan dat er
een aandoening is aan de alvleesklier ten gevolge van een storing in
het verteringsproces van vetten en zetmeel.
Natte, weke ontlasting/mest;
Bij een gezonde vogel kan ook een natte, weke ontlasting/mest
ontstaan door verandering van de voeding of door veel opname van
zacht voer, zoals krachtvoer/eivoer, fruit en groenten.

Bericht van het Bondsbureau d.d. 3 juni 2021
Reactie NBvV op de nieuwe Wet dieren.
Het hoofdbestuur van de NBvV heeft kennis genomen van de pas
aangenomen nieuwe dierenwet, die in 2023 zal ingaan. Het kunnen
vertonen van natuurlijk gedrag is de kern van de wet. De NBvV (maar
ook de collega-dierhouderijorganisaties verenigd in KleindierNed) heeft
in haar fokbeleid reeds omschreven waar een vogelliefhebber zich aan
dient te houden. Het kunnen vertonen van natuurlijk gedrag is hierbij
het uitgangspunt en wij vinden dat we hiermee voldoende
dierenwelzijn kunnen bewerkstelligen. De NBvV is gaarne bereid om
samen met de overheid deze houderij-richtlijnen indien nodig verder te
ontwikkelen.
Hoofdbestuur NBvV,
Dit is tot nader order dan ook de officiële reactie van de NBvV.
Mocht u zelf benaderd worden door leden, c.q. medebestuurders,
keurmeesters etc, dan kunt u hiernaar verwijzen. Bij vragen van de
media a.u.b. doorverwijzen naar Albert Zomer of hen via het
bondsbureau sturen.
Met vriendelijke groet Hans van der Stroom Hoofd Bondsbureau.
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5 juni 2021
Beste dierenliefhebber,
De laatste week was in kranten en op internet te lezen dat de
dierenliefhebberij in het nauw komt, omdat bij de Wet Dieren is
bepaald dat ieder gehouden dier natuurlijk gedrag moet kunnen
vertonen.
Daarop moeten verzorging en huisvesting worden afgestemd.
Vanzelfsprekend heeft iedere echte dierenliefhebber het beste voor
met zijn hond, kat, paard, (sier-)vogels, pluimvee, (sier-)duiven,
konijnen, cavia's, geiten, schapen, (aquarium-)vissen etc.
Het welzijn van uit liefhebberij gehouden dieren staat vanzelfsprekend
voorop. Alleen door dieren goed te verzorgen, ze voldoende ruimte en
beweging, licht, lucht, passend voer en steeds fris water te geven,
beleven wij samen met de dieren plezier. Sinds de recente
wetswijziging lijkt het erop dat zelfs deze goede zorg niet meer
voldoende is.
Bij de wetswijziging is geen rekening gehouden met de betekenis van
uw dierenliefhebberij. Daar hebben ze in het parlement niet bij stil
gestaan. Het is nu de hoogste tijd dat dit wel gebeurt.
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Dierenliefhebberij heeft een belangrijke betekenis voor individuele
liefhebbers maar ook voor verenigingen. Dat er dieren uit liefhebberij
worden gehouden, hoort bij de Nederlandse cultuur.
Als u als liefhebber wilt dat u op een positieve manier ook in de
toekomst met uw dieren kunt blijven omgaan, kom dan nu samen met
K.N.V. Ornithophilia op voor dit belang. Onze vereniging zet zich al
meer dan 125 jaar in voor dierenliefhebbers.
Wij rekenen nu op uw hulp en steunbetuiging.
Onderteken daarvoor het formulier op de volgende bladzijde en stuur
dit naar onze secretaris.
Alleen bij meer dan 40.000 volledig ingevulde en ondertekende
formulieren kunnen wij met dit burgerinitiatief de Tweede Kamer
aanspreken. Stuur deze brief met bijlagen dan ook door naar iedere
dierenliefhebber en iedere vereniging van dierenliefhebbers die u kent.
We moeten nu schouder aan schouder staan en opkomen voor het
belang van de dierenliefhebberij in Nederland!
Het bestuur van K.N.V. Ornithophilia

Secretariaat K.N.V. Ornithophilia
Claudiuslaan 25, 6642
AE Beuningen
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DE MAATSCHAPPELIJKE STATUS VAN DIERENLIEFHEBBERIJ
STEUNBETUIGING BURGERINITIATIEF
Verplicht in te vullen zodat uw steunbetuiging bij dit burgerinitiatief
echt meetelt
Naam:
Adres:
Woonplaats:

Geboortedatum:

Verklaart de Nederlandse nationaliteit te hebben
getekend te
op de datum

Handtekening (niet vergeten!)
Voorstel: De bescherming van de maatschappelijke status van
dierenliefhebberij
Toevoegen aan de Wet Dieren artikel 1.5
1.
De maatschappelijke status van dieren, die niet worden gehouden met als
eerste oogmerk winstbejag, wordt erkend als een te beschermen belang
van de houders van deze dieren.
2.
Onder erkenning van de maatschappelijke status van dieren als bedoeld in
het eerste lid, wordt verstaan erkenning van de status van dieren, zijnde
wezens die verbonden zijn aan de basiswaarde van de Nederlandse
cultuur omdat deze historisch als rassen daaraan verbonden zijn,
bijdragen aan te beschermen sociaal maatschappelijke activiteiten met
dieren zoals maar niet uitsluitend paardensport, hondensport, vliegduivenwedstrijden en/of tentoonstellingen en/of educatieve activiteiten zoals
dierentuinen en musea en/of extensief ingezet worden bij natuurbeheer of
andere natuur (-educatieve)doelstellingen.
3.
Voor de bescherming van de maatschappelijke status van dieren zoals
deze in het eerste lid is erkend, geldt dat houders van deze dieren de
mogelijkheid hebben om de in lid 2 bedoelde activiteiten uit te
oefenen, tenzij daarmee niet meer wordt voldaan aan de basale
levensbehoeften die het welzijn van het dier waarborgen, deze in strijd
zouden zijn met (inter-)nationale wet- en regelgeving ter bescherming
van bedreigde diersoorten, wet- en regelgeving aangaande de bestrijding
van besmettelijke dierziektes zich daartegen verzetten of dergelijke
activiteiten ten aanzien van de directe omgeving op enigerlei wijze
structurele overlast veroorzaken.
Dit volledig ingevulde en ondertekende formulier of een kleurenscan
daarvan sturen naar
Secretaris K.N.V. Ornithophilia Claudiuslaan 25, 6642 AE Beuningen of
de kleurenscan mailen
naar bart.vrolijks@kpnmail.nl

8

Toelichting
De regering, Eerste en Tweede Kamer dient duidelijk beleid in de
Nederlandse wetgeving te verankeren en dit financieel te ondersteunen
om de maatschappelijke status van de dierenliefhebberij in Nederland
als cultureel erfgoed te waarborgen. De achterliggende doelstellingen
van dit beleid moet erop gericht zijn dat dieren door particulieren
gehouden kunnen blijven worden op een manier die eraan bijdraagt
dat de huisdierrassen en diersoorten die aan onze cultuur verbonden
zijn, in stand kunnen blijven. Hiermee moet eveneens als bijkomende
doelstellingen bereikt worden dat liefhebbers allerlei soorten dieren
kunnen blijven houden vanwege sociaal maatschappelijke aspecten
en/of educatieve aspecten en/of vanwege belangstelling voor dieren
en/of natuur. Dit alles in de meest brede zin van het woord, maar wel
gericht op allerlei (gedomesticeerde) diersoorten die gehouden kunnen
worden als huisdieren, zoals maar niet alleen honden, katten, paarden,
landbouwhuisdieren, konijnen, cavia's, andere zoogdiersoorten,
pluimvee, allerlei soorten (sier-)vogels, bijen, spinnen, geleedpotigen,
insecten, amfibieën, reptielen, slangen, vissen etc.
Momenteel ontbreekt er in Nederland wet- en regelgeving om de
maatschappelijke status van huisdieren waarbij het mede gaat om de
instandhouding van deze activiteiten als cultureel erfgoed gericht op
voormelde functies, adequaat te beschermen.
Er is in Nederland wetgeving die is gericht op het dierenwelzijn en de
bescherming van de intrinsieke waarde van het dier.
Daarnaast is er (inter-)nationale wet- en regelgeving die is gericht op
de bescherming van bedreigde diersoorten. Hieraan doet het
voorgestelde -ontbrekende- beleid dat in wet- en regelgeving alsnog
moet worden neergelegd, niets af.
Dit burgerinitiatief is gericht op de prikkeling van het besef dat de
cultuurhistorische waarde van het omgaan met dieren in Nederland op
dit moment totaal niet beschermd is. Indien het omgaan met dieren
ernstig wordt belemmerd, heeft dit maatschappelijke gevolgen en kan
onder andere als zodanig aangeduid levend erfgoed voorgoed
verdwijnen. Dit levend erfgoed draagt nota bene erfelijk materiaal bij
zich dat uniek is en daardoor van onvervangbare waarde is.
Een extra punt van aandacht bij dit burgerinitiatief vormt het
dierenwelzijn. De waarborg voor het dierenwelzijn is door middel van
bestaande (inter-)nationale wetgeving gereguleerd door te verplichten
dat de bedoelde dierenhouderij moet voldoen aan de meest essentiële
huisvestings- en verzorgingseisen. In deze welzijnswetgeving
speelt de maatschappelijke status van de dierenliefhebberij een
volledig ondergeschikte rol. Dit burgerinitiatief wijkt zodoende af van
deze wetgeving door juist te verlangen dat er wet- of regelgeving komt
om deze maatschappelijke status te borgen en daarmee deze
'welzijnswetgeving voor dieren' aan te vullen.
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Dierenspeciaalzaak

Kees de Boer
zaden–voeders–kooien–kweekbenodigdheden–vogels

Wij leveren u het beste voer

inkoop

verkoop

inruil

Kanaries - Europese cultuurvogels - Tropische vogels
Parkietachtigen
Kwartels en insecteneters

Poststraat 21 – 1401 EX Bussum
Telefoon: 035-6910230

Mobiel: 06-23853014

Kijk ook op de website
www.dierenspeciaalzaakkeesdeboer.nl
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RINGEN BESTELLEN HEEFT U ER TIJDIG AAN GEDACHT?
Heeft u uw ringen tijdig besteld??
Natuurlijk kan dat via onze
website:http:/www.vogelverenigingalmere.nl

Nieuw: Vraag & Aanbod
Vraag&Aanbod is een nieuwe rubriek op onze website.
In deze rubriek kun je gratis een advertentie plaatsen, over alles wat
met onze vogel hobby te maken heeft.
Maar… je moet wel lid zijn van de E.V.v.V.
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Je bent op zoek naar dat ene koppeltje of
je bent al lang op zoek naar dat ene kooitje.
Of je wilt dat koppeltje of dat handige kooitje wel kwijt.
Dan is het nu mogelijk om de juiste vogelliefhebbers te vinden
voor jouw vraag en aanbod!
Dat lijkt me wel wat
Als je een advertentie wilt plaatsen hoef je alleen maar een mailtje te
sturen naar:
Henk van Hulst, e-mail: materiaal@vogelverenigingalmere.nl ,
onder vermelding van Vraag&Aanbod.
Maak een korte omschrijving van je vraag en/of aanbieding, er kunnen
eventueel ook één of meer foto’s (JPG bestand) bij jouw advertentie
geplaatst worden.
Vermeld altijd je kweeknummer je naam, e-mailadres en (eventueel)
telefoonnummer.
Probeer het eens. Succes met Vraag & Aanbod!
advertentie
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Wat doet onze vogelvereniging?
Dat is vaak de eerste vraag die door een potentieel lid gesteld wordt.
Maar ook veel trouwe leden vragen zich geregeld af:
“Hoe kan onze vogelvereniging meer betekenen voor een lid..?”
Daarbij gaat de gedachte vaak uit naar meer vormen van gezamenlijke
activiteit.
Natuurlijk hebben we (als we geen last hebben van corona) de
maandelijkse bijeenkomst en de tentoonstelling met vogelbeurs.
Maar verschillende leden willen naast de maandelijkse iets meer.
In de afgelopen bestuursvergadering hebben de aanwezigen het zich
afgevraagd:
Hoeveel leden willen graag, dat de vereniging de activiteiten uitbreidt?
En welke activiteiten zouden dat dan moeten/kunnen zijn?
Gedacht zou kunnen worden aan een excursie naar..?
Vogelpark, vogelvoerfabriek of iets dergelijks.
Hebt u een idee - zelfs als het maar vaag is – neem contact op met de
voorzitter of de secretaris (zie 1e blz.).
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Vogels in onze taal
Als ik schrijf, dat de menselijke interesse voor vogels al heel oud is,
vertel ik geen nieuws. In de alleroudste geschriften en tekeningen
komen vogels voor.
Onze Nederlandse taal kent een aantal uitdrukkingen, die met vogels
te maken hebben. Ik heb een bloemlezing uitgezocht:
’t Is altijd koekoek eenzang
’t Is een gladde vogel
’t Is een slechte vogel, die zijn eigen nest bevuilt
’t Is een slimme vogel
’t Zijn vogels van verschillende veren
Aan een klein vogeltje pas geen grote bek
Al zullen de vogels het uitbrengen
Als een vogel kon vertellen wat hij zingt
en waarom dan zou hij niet meer zingen

Paul Valéry

Beter één vogel in de hand, dan tien in de lucht
Daar vloog nooit een vogel zo hoog, of hij moest
zijn voedsel op de aarde zoeken.

H.L.Spieghel

Dat dank je de koekoek
De koekoek en de sijs hebben niet dezelfde wijs
De kraaienmars blazen
De liefde is een vogel, die zingt in het hart
van de vrouw
De mooiste vogels zijn de slechtste zangers
De taal van mensen is weinig beter, dan
het gekras en gekakel van sommige vogels

Alphons Karr
Schots spreekwoord

Nath. Hawthorne

De vogel is gevlogen
De vooghel lokt met zoete fluit

P.C.Hooft

De vrouw is de mooiste vogel op aarde

Alfred de Musset

Een bonte kraai maakt nog geen winter
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Een kip is alleen de manier,
waarop een ei een ei maakt
Een vliegende kraai vindt altijd wat
Geen vogel vliegt te hoog, zolang hij
met zijn eigen vleugels vliegt

W.Blake

Hij is zo vlug al een vogeltje, dat “koe” heet
Hij heeft de vogel over het touw laten gaan.
Ieder vogeltje zingt, zoals het gebekt is
Iemand vogelvrij verklaren.
Je bent nog geen dierenvriend, alleen
omdat je een gevangen vogel eten geeft.

Fliegende Blätter

Kinderen en vogels weten hoe kersen smaken

Goethe

Kleine vogels, kleine nesten
Men kent de vogel aan zijn veren
Twee kraaien pikken elkaar de ogen niet uit
Vogels, die zo vroeg zingen,
zijn ’s-avonds voor de poes.
Vogels en bloemen; het enige wat over is
uit de Gouden Eeuw
Vogels en vrouwen kunnen zien zonder hun
hoofd te draaien en dat is noodzakelijk, want
beiden zijn door vijanden omringd

Texeira

James Stephens

Vogels van diverse pluimage
Wie een kooi koopt, is op zoek naar een vogel

Pools spreekwoord

Zelfs als de vogel loopt, voelt hij zijn vleugels

Lemierre

Wie van onze leden weet de betekenis van AL deze gezegden?
Wim van Lint
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